
KASMETINĖ GLOBOS CENTRŲ KONFERENCIJA 

Konferencijos programa 

2021 m. gruodžio 2 – 3 d. 

 

 

GRUODŽIO 2 D. 

Moderuoja   

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei 

prieinamumo plėtra“ vadovė Rugilė Ladauskienė 

Laikas PRANEŠIMO TEMA IR PRANEŠĖJAI 

8.30-8.50 Sveikinimo žodis  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Vilma Augienė  

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktorė Ilma Skuodienė 

8.50-9.15 Globa ir įvaikinimas Lenkijoje (su tiesioginiu vertimu į lietuvių kalbą)  

Žoros miesto socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja Katarzyna Koosztyła-Hus  

Vaivadijos įvaikinimo centro vadovė Katarzyna Kaniepień  

 9:20-9:55 

 
Globa ir įvaikinimas Jungtinėje Karalystėje (su tiesioginiu vertimu į lietuvių kalbą) 

Organizacijos „Open Gate International“ Tarptautinės vaikų gerovės direktorė Leonien Webster 

10.00-10.15 

 
Būti šalia globėjo – geroji SOS vaikų kaimų Globos centro patirtis 

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Globos centro vadovas Andrius Zinkus ir SOS vaikų kaimai 

Lietuvoje kompetencijų centro vadovė Rūta Vyšniauskė 

10.20-10.30 Bendradarbiavimas – didžioji stiprybė, geroji Rietavo savivaldybės patirtis  

Rietavo savivaldybės administracijos vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) 

Dainora Batavičienė; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Rietavo savivaldybėje Žibutė 

Milienė; Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė Danutė Stončiuvienė  

10.30-10.40 PERTRAUKA  

10:45-11:05 Vaikai – smurto šeimose liudininkai 

Vilniaus universiteto doc. dr. Neringa Grigutytė  

11:10-11.30 Darbas su elgesio sutrikimų turinčiais vaikais  

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro direktorė, biomedicinos mokslų dr. Ieva Šidlauskaitė-

Stripeikienė 

11.35-12:00 Terapinis požiūris teikiant pagalbą traumas patyrusiems vaikams  

Socialinės politikos ekspertė ir socialinė darbuotoja, VšĮ „Penki pojūčiai“ steigėja Gabrielė Tervydytė-

Arandi 

12:00-12:40  PIETŪS  

Moderuoja  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė Kristina Stepanova  

12:45-13:00 Apie drąsą globoti paauglius  

Eglė Vaitkevičienė „Eglutės šeimyna”  

13.05-13.25 Savivertės ugdymas – ,,Kaip stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi” 

Vaikų ir paauglių psichologijos centro ,,Laimingas vaikas” vadovė, vaikų ir paauglių psichologė 

Milda Karklytė-Palevičienė   

13.30-13.45 Kompetencijų tobulinimas užkardant prekybą žmonėmis: teoriniai ir praktiniai aspektai  

Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus viršininkas Mindaugas Baranauskas  

13.50-14.10 Priklausomybė nuo kompiuterio: mitas ar realybė 

Psichologė, Vilniaus universiteto prof. Laima Bulotaitė  

14.10.-14.20 PERTRAUKA  



 

Dėkojame, kad esate kartu. 

14.25-14:45 Vaikų, netekusių tėvų globos, adaptacija budinčio globotojo šeimoje  

Kauno kolegijos lektorė, Kėdainių r. Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė,  

Kėdainių pagalbos šeimai centro Tarnybos atestuotas asmuo Edita Dulkinienė  

14.50-15.05 Pasitikėjimu grįstas specialistų bendradarbiavimas – svarbus efektyvios pagalbos veiksnys  

Psichologė, Reagavimo į savižudybių grėsmę Kupiškio r. darbo grupės veiklos koordinatorė 2014-2019 

m., Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė Valija Šap  

15.10-16.30 Filmo „Būsiu su tavim“ peržiūra 

2021 m., trukmė 75 min., dokumentinis  

Režisieriai: Virginija Vareikytė, Maximilien Dejoie 

Prisijungimas prie kino filmo platformos bus pateiktas visiems dalyviams renginio metu. 

16.30-17.00 Filmo „Būsiu su tavim“ aptarimas, klausimai 

 

GRUODŽIO 3 D.         

Moderuoja  

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji 

patarėja Gaila Matulytė 

Laikas PRANEŠIMO TEMA IR PRANEŠĖJAI 

8.30-9.00  „Žmogui žmogus vilkas” – žmogiškumas organizacijos valdyme ir struktūroje  

Lektorius, vidinės organizacijų kultūros formavimo, krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo 

ekspertas Mindaugas Vidugiris  

9.05-9.35  Kompleksinis problemų sprendimas: iššūkiai ir galimybės   

Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros doc. dr. Rasa Pocevičienė  

9.40-10.10  Kaip viešieji ryšiai gali pagelbėti siekiant organizacijos tikslų  

Komunikacijos konsultantas, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 

partnerystės doc. Artūras Jonkus  

10.15-10.25 PERTRAUKA  

10:30-11:30 Pasiklydę vertime – kaip suprasti vaiko elgesį 

VšĮ Paramos vaikams centro vadovė, psichologė, psichoterapeutė Aušra Kurienė  

11:30-12.00  Mažieji psichodramos elementai gyvenimo dramoms spręsti 

Psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas Karmaza  

12:00-12:40 PIETŪS  

Moderuoja 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams 

ir šeimoms skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė  

12.40-13.15  Aplink vaiką viena kryptimi: kaip sutelkti bendruomenę pagalbai  

VšĮ Terapinio ugdymo centro „Aplink“ direktoriaus pavaduotoja, socialinė darbuotoja Ieva Galvelytė-

Adomavičienė  

13.20-13.40   

  

 Institucinė vaikų globos pertvarka – kur link einame?  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus patarėja Jovita Kuzmickienė  

13.45-14.05  Profesionali globa (rūpyba), tęstinių paslaugų programos ir globos (rūpybos) finansavimas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė 

Kristina Stepanova  

14:10-14:30  Konsultavimas telefonu ir elektroniniais laiškais globos centruose ir skambučių linijoje – tyrimo 

ataskaita  

Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei 

prieinamumo plėtra projekto Įvaikinimo ir globos skambučių linijos koordinatorė Miglė Musteikienė  

14.35-15.00  Gyvenimas atradus savo misiją – lyderystės ir šeimos patirtys  

 Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos atstovė  Susanna Karosas  

15.00  Konferencijos uždarymas  


